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DZIŚ W NUMERZE

Pamięć i modlitwa
Tłumy mieszkańców Wejherowa oraz wszystkich,
którzy
przyjechali
na
największy wejherowski cmentarz na groby
bliskich, uczestniczyły w uroczystej mszy świętej,
odprawionej tam
1 listopada. Przy
grobach
spotykały się całe rodziny.

INWESTYCJA

Największa inwestycja drogowa powiatu wejherowskiego,
czyli budowa trasy z
Rumi do Redy, jest na
półmetku. Trwa budowa przejazdu pod
torami kolejowymi.
str. 3

DERBY W RUMI

Święto
Wszystkich
Świętych to w polskiej
tradycji dzień modlitwy za
zmarłych, chociaż poświęcony im Dzień Zaduszny
przypada 2 listopada.
Cmentarze odwiedzaliśmy jednak podczas kilku
ostatnich dni, a modlitwie za tych, którzy odeszli towarzyszyły wspomnienia o nich i refleksja
nad przemijaniem.
Kwiaty i zapalone znicze pojawiły się także na
mogiłach żołnierskich.

Wejherowski Gryf i
rumski Orkan zmierzyły się na stadionie
w Rumi. Mecz zakończył się remisem 1:1,
a więc pojedynek
między liderami tabeli pozostał nierozstrzygnięty.

str. 4

str. 16

Marsz Wszystkich Świętych w Rumi
Wieczorem, w wigilię Wszystkich Świętych w Rumi odbyła się
konferencja oraz marsz
młodzieży, z udziałem
dorosłych mieszkańców
dekanatu rumsko-redzkiego. Przez miasto ze
śpiewem,
klaskaniem
i wesołymi okrzykami
przeszedł kolorowy korowód, w którym szli m.in.
księża.
Młodzież ze wszystkich parafii Rumi i Redy
niosła relikwie piętnastu
świętych. Na koniec odbyła się msza św. i pokaz
sztucznych ogni.

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo
ul. Polna 3/41

(koło SKM Nanice)

58 677-31-56 , 504-843-980
www.artex-wejherowo.pl
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AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA

Kobieta pilnie poszukuje
pracy biurowej. Mam duże
doświadczenie i chęć do pracy.
Tel.: 509-742-665
***
Posprzątam dom lub mieszkanie w okolicach Wejherowa.
Tel.: 512-651-142
***
Posprzątam dom lub mieszkanie w okolicach Wejherowa.
Tel.: 512-651-142
***
Doświadczona niania zaopiekuje się dziećmi. Wejherowo.
Tel.: 504-258-064.

NIERUCHOMOŚCI

Działki budowlane Gowino,
80 zł m2 - cena do negocjacji.
Tel. : 602-433-728
***
Wynajmę mieszkanie 44
m z pełnym wyposażeniem w
centrum Wejherowa. Miejsce
parkingowe ogrodzone, nowe
budownictwo.
Tel.: 510-343-667.
***
Wynajmę pokój umeblowany na osiedlu 100-lecia.
Cena do uzgodnienia.
Tel.: 508-071-417.
Wynajmę piętro domu,
2 lub 3 pokoje. Wejherowo
Śmiechowo.
Tel.: 880-166-827
***
Dom w surowym stanie.
Atrakcyjna lokalizacja w
Wejherowie.
Tel.: 608-083-608
***
Sprzedam działkę ogrodniczą w Wejherowie, na osiedlu Sucharskiego, 485 m kw.,
domek murowany podpiwniczony. Cena: 22 tys. zł.
Tel.: 513-014-781
***
Magazyn 80 m kw. wys. 3,20
m do wynajęcia w Wejherowie.
Tel.: 608-083-608
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro, 43,5m2 Wejherowo os. 1000-lecia.
Tel.: 608-619-599
***
Magazyn 80 m2., wys. 3.20
m - do wynajęcia Wejherowo.
Tel. : 608-083-608

Sprzedam działkę ogrodniczą w Wejherowie. Domek murowany ocieplony c.o., studnia,
łazienka. 33 tys. zł.
Tel.: 793 263 586
***
Sprzedam
mieszkanie
na parterze, 3-pokojowe, na
Osiedlu Harcerska.
Tel.: 513-773-236
***
Sprzedam
mieszkanie
2-pokojowe, II piętro, 43,5m2
Wejherowo os. 1000-lecia.
Tel.: 608 619 599
***
Wejherowo, mieszkanie na
poddaszu kamienicy, 2 pokoje z
aneksem kuchennym umeblowanym. Mieszkanie obciążone, cena
59 tys. zł.
Tel.: 790-504-474
***
Sprzedam działkę budowlaną w Orlu k/Wejherowa, pow.
1481 m kw., decyzja o warunkach zabudowy, cena: 85.000 zł.
Tel. 691-876-480
***
Wynajmę mieszkanie – 1
pokój, kuchnia, łazienka.
Tel.: 880-00-25-46

NAUKA

Korepetycje z fizyki i chemii, w tym uczę matematyki.
Wejherowo.
Tel.: 58 677-01-50
***
Lekcje szwedzkiego. Rumia.
Tel.: 781-830-808

MOTORYZACJA

Sprzedam komplet kół zimowych do Forda 155 x 13 x
780. Cena do uzgodnienia.
Tel.: (58) 778-15-17,
660-322-719
***
Zamienię forda 1.8 diesel
cruzier 92r. na spokojnego
kucyka dla osoby niepełnosprawnej.
Tel.: 793-263-586
***
Sprzedam Hyundai Accent
1,5 benzyna, rok 1996, przebieg 73.843 km. Cena 2.750 zł
Tel.: 501 776 856

RÓŻNE

Sprzedam suknię ślubną,
rozmiar 38-40. Cena 250 zł.
Tel.: 508-274-302

Prywatne ogłoszenia drobne
(nie dotyczy ogłoszeń firm i zakładów) zamieszczamy bezpłatnie.
Wystarczy wysłać ogłoszenie e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu 606-101-502.
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Redaguje zespół. tel.: 606-101-502,
e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres redakcji: 84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41
Spotkanie z dziennikarzem wyłącznie podczas
DYŻURU W REDAKCJI w środy w godz. 14.00-15.30
lub w innym terminie, po telefonicznym umówieniu się.
Wydawca: INFO-PRZEKAZ
Druk: AGORA SA. w Pile
Nakład: 6 000 egzemplarzy ISSN: 2083-5671
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www.pulswejherowa.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.
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Kosztowna Z POLICJI
zabawa
KIEROWCY Z PROMILAMI
Pewien młody człowiek urządził sobie zabawę z fotoradarem stacjonarnym, ustawionym na
ul. Strzeleckiej w Wejherowie. Kupionym w autohandlu samochodem
citroen na angielskich
numerach
rejestracyjnych, tylko w czerwcu
br. na wspomnianej ulicy umyślnie popełniał 13
wykroczeń drogowych,
m.in. przekraczając dozwoloną prędkość o 20
do 58 km na godzinę.
Straż Miejska miała
problemy z ustaleniem
właściciela pojazdu, ponieważ nie figurował w
Centralnej
Ewidencji
Pojazdów i Kierowców.
Jego właściciel dokładnie o tym wiedział i dlatego czuł się bezkarny.
Jadąc od strony Gowina wykonywał sobie
zdjęcia niemalże portretowe, razem z dziewczyną i kolegami, którzy
urządzili sobie w citroenie kawiarenkę. Wszyscy pozowali do zdjęcia
twarzowo, w przekonaniu, że wykroczenia
drogowe ujdą kierowcy
na sucho. A co się okazało?
W końcu udało się
namierzyć pirata drogowego, który przekraczał
dozwoloną prędkość o 60
km na godz. Okazał się
nim 22-letni mieszka-

niec Wejherowa, który
ma (a raczej miał!) prawo jazdy od trzech lat.
Popełnił nie tylko 13
wykroczeń drogowych,
polegających na przekroczeniu
dozwolonej
prędkości. Na zdjęciach
widać, że w 10 przypadkach prowadził pojazd
bez zapiętych pasów.
Jest też zdjęcie, na którym kierowca rozmawia
przez telefon. Mało tego,
auto kupione w autohandlu powinno zostać
przerejestrowywane w
ciągu 30 dni. Właściciel
tego nie uczynił i za ten
czyn również otrzyma
mandat.
Razem wejherowianin
otrzyma mandaty karne na kwotę 5 tysięcy
zł oraz 77 punktów karnych. Będą też inne konsekwencje tego szczeniackiego zachowania.
Pirat zostanie pozbawiony prawa jazdy. Będzie
musiał złożyć egzamin
na prawo jazdy od nowa.
Natomiast jeśli odmówi
przyjęcia mandatów 11
spraw trafi do Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Czy po tych incydentach młody mieszkaniec
Wejherowa pójdzie po
rozum do głowy? Wątpię.
Zenon Hinca
zastępca Komendanta
SM w Wejherowie

Policjanci z wejherowskiej KPP wciąż zatrzymują
nietrzeźwych kierowców. Tylko jednego dnia odnotowano takie trzy przypadki.
Jeden z kierowców miał w organiźmie prawie 2
promile alkoholu, a na dodatek jechał samochodem z
wybitą szybą przednią i bocznymi. Prawdopodobnie
wcześniej samochód i kierujący uczestniczył w jakiejś
kolizji, po czym znowu ruszył w drogę. Zdarzenie to
zostanie szczegółowo wyjaśniane.
Kolejnego nietrzeźwego kierowcę policjanci zatrzymali po zgłoszeniu uszkodzenia trzech samochodów
na parkingu w Wejherowie. Najprawdopodobniej
kierowca hyundaia stracił panowanie nad swoim
pojazdem i uderzył w trzy inne, zaparkowane auta.
Badanie alko-testem wykazało, że ten kierowca miał
ponad promil alkoholu w organiźmie.
Ostatni zatrzymany mężczyzna, wieczorem próbował wyjechać z parkingu przy markecie. Policjanci
otrzymali telefoniczne zgłoszenie i udaremnili eskapadę na podwójnym gazie.
Niebawem po przesłuchaniu sprawcy usłyszą zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 2.

MIŁOŚNIK ZNAKÓW DROGOWYCH

Policjanci z Komisariatu w Wejherowie Śmiechowie po pościgu schwytali 21-latka, sprawcę kradzieży
znaku drogowego. Prawdopodobnie ten sam mężczyzna uszkodził kilka innych znaków na ul. Bolduana.
Za straty i zniszczenia chuligan odpowie przed sądem.
Policjantom udało się sprawnie ująć sprawcę tych
przestępstw dzięki informacjom od mieszkańców.

CZAS NA WYMIANĘ OPON

Policjanci z wejherowskiej KPP apelują do kierowców o jak najszybszą wymianę opon letnich na zimowe. Wieczorami i nocą robi się zimno, zaczęły się już
przymrozki, dlatego trzeba zmienić opony. Zwlekając
z tym do ostatniej chwili narażamy się na nie tylko na
długie oczekiwanie w zakładach wulkanizacyjnych.
Zarówno siebie, jak i swoich bliskich narażamy na
niebezpieczeństwo uczestniczenia w wypadkach czy
kolizjach drogowych.

OGŁOSZENIE

Wszystko
o ślubach
W związku z Targami Ślubnymi pod
patronatem
naszej
gazety, przygotowujemy wydanie specjalne „Pulsu Wejherowa”, poświęcone
ślubom i ich oprawie.
Zachęcamy firmy,
działające w tej branży do zamieszczenia
reklam w naszym dodatku, który ukaże
się w listopadzie i będzie m.in. rozprowadzany podczas Kaszubsko-Pomorskich
Targów Ślubnych w
Hotelu „Murat”.
Czekamy do 10 listopada.
Kontakt pod nr
tel.: 606-629-454

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !
Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i proponowanej wysokości miesięcznego czynszu.
Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).
Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103.

Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu
(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Wyróżnienie

Równe
szanse

„Samorząd
równych
szans
2011” – takie wyróżnienie i tytuł
przyznała powiatowi wejherowskiemu Fundacja
Rozwoju Regionalnego.
Dyplom świadczący o
tym wyróżnieniu odebrała podczas sesji Rady Powiatu Wejherowskiego
Iwona Romanowska,
dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Na tej
placówce spoczywa główny ciężar pomocy osobom
niepełnosprawnym.
- Wyróżnienie otrzymaliśmy głównie za
współpracę z organizacjami pozarządowymi,
działającymi na rzecz
osób
niepełnosprawnych, a także za organizację Powiatowego Dnia
Godności – informuje
dyrektor Iwona Romanowska.
– Jest to również wyraz uznania za realizację przez PCPR projektu
„Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej.
Przypomnijmy,
że
wśród miast, gmin i powiatów, nagrodzonych
statuetką i tytułem
„Samorząd
równych
szans” w ramach ogólnopolskiego konkursu
znalazło się miasto Wejherowo, o czym informowaliśmy w jednym z
wcześniejszych wydań
„Pulsu Wejherowa”.
AK.

Budowa trasy z Redy do Rumi zakończy się w przyszłym roku

Więcej pieniędzy na drogę
Budowa drogi z Redy do Rumi ma zakończyć się w przyszłym roku, a obecnie wykonywany jest przejazd pod torami kolejowym w
Redzie. W ubiegłym tygodniu, na sesji Rady
Powiatu poinformowano radnych i gości, że
zarząd województwa przyznał dodatkowe
pięć milionów złotych na tę największą inwestycję drogową w powiecie wejherowskim.
Przedsięwzięcie finansują cztery samorządy: powiatowy (który jest głównym inwestorem), Redy,
Rumi oraz województwa
(Urząd
Marszałkowski).
Rozłożona na trzy lata inwestycja dofinansowana
jest m.in. ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego.
Do tej pory na wszystkie etapy i zadania (razem z drugim tunelem pod
torami, realizowanym w
ramach innego projektu)
przyznano ponad 35 mln
zł dotacji, w tym na główną trasę z przejazdem pod
linią kolejową z Gdyni do
Słupska (również pod linią
SKM) - ponad 20 mln zł.
Dodatkowe 5 mln 57 tys.
zł odciąży nieco budżety
samorządów
lokalnych,
które muszą ponieść dodatkowe koszty niezaplanowanych wcześniej prac.
O te prace zapytał na
sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radny z Rumi,
Witold Reclaf.
- Przy tak dużym projekcie, jakim jest budowa
drogi z Rumi do Redy, nie

da się dokładnie wszystkiego przewidzieć – odpowiedział Marek Panek, sekretarz powiatu. – Zaszła
konieczność
wykonania
dodatkowych robót, związanych z instalacjami podziemnymi. Na przykład
linie energetyczne lub telekomunikacyjne należało
przenieść w inne miejsce.
Jak wyjaśniał M. Panek, chodzi o instalacje,
odkrywane podczas robót
ziemnych, a nie zawsze
wcześniej zaznaczone w
dokumentacji.
Komisja
przetargowa na bieżąco
negocjuje z wykonawcą
warunki zapłaty za dodatkowe roboty. Tak, aby nie
wstrzymywać i nie opóźniać podstawowych prac.
W sumie nieprzewidziane
roboty kosztować będą ok.
1 mln 900 tys. zł.
Obecnie najwięcej uwagi
i wysiłku budowniczych z
firmy SKANSKA skupia budowa przejazdu pod torami
w Redzie. Tunel pod torami
powstaje w tzw. międzytorzu oraz w rejonie połączenia nowej drogi z trasą nr 6.
Niektóre odcinki drogi
są już gotowe, dlatego spo-

W tzw. międzytorzu w Redzie powstaje przejazd pod torami kolejowymi. Nieopodal, w ramach II etapu inwestycji budowany jest drugi tunel.

dziewano się ich otwarcia
jeszcze tej jesieni. Sekretarz Marek Panek rozwiewa te nadzieje.
- Wykonawca przewiduje
położenie ostatniej, tzw. ścieralnej warstwy nawierzchni
drogi dopiero w przyszłym
roku, dlatego cała trasa jest
na razie placem budowy. Z
nowych odcinków można już
korzystać, ale ruch tranzytowy będzie możliwy dopiero
w drugiej połowie przyszłego roku – poinformował M.
Panek.
Anna Kuczmarska

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje na interesujący temat.

Dyrektor I. Romanowska prezentuje dyplom
przyznający powiatowi
tytuł „Samorząd równych szans.”

Alternatywa dla „szóstki”

Nowe połączenie rumskimi ulicami Towarową i Cegielnianą
oraz ul. Leśną i Drogowców w Redzie będzie alternatywną trasą
dla drogi krajowej nr 6 – na ogół zatłoczonej, a latem wręcz
zakorkowanej. Oprócz samej drogi, powstają też tzw. obiekty
inżynieryjne, a dokładnie dwa tunele pod torami kolejowymi, budowane w Redzie. Jeden z nich umożliwi dojazd z ul. Drogowców
w Redzie do drogi krajowej nr 6, którą dalej będzie można dojechać do Wejherowa. Inny tunel, budowany w ramach drugiego
etapu inwestycji połączy nową trasę z centrum Redy (przejazd
pod linią kolejową do Pucka i Władysławowa)

Zmian nie będzie

Mieszkańcy Rumi Zagórza postulowali zmiany w projekcie,
które miały ułatwić i usprawnić wyjazd z tej dzielnicy. Chodziło o
wprowadzenie wahadłowego ruchu pojazdów pod wiaduktem
w Rumi, gdzie projekt przewiduje wyłącznie zjazd z „szóstki”.
Mieszkańcy chcą, aby wzorem Sopotu Kamiennego Potoku
wprowadzić tam ruch dwukierunkowy.
Mimo, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Gdańsku wyraziła zgodę na takie rozwiązanie, starosta
wejherowski Józef Reszke stanowczo odmówił wprowadzenia
zmian. Stwierdził, że jest to niezgodne z ustawą o zamówieniach
publicznych i naraża inwestora na utratę dotacji.

KONDOLENCJE

Panu
Zdzisławowi Czapp
wieloletniemu pracownikowi
zakładów komunalnych
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać
w godzinach pracy punktu.

OJCA

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.

składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Uroczyście na cmentarzach

Proboszczowie dwóch parafii, ks. prałat Tadeusz Reszka oraz ks. prałat Daniel
Nowak podczas procesji na cmentarzu w Śmiechowie.

Pod krzyżem zapalaliśmy znicze dla tych, którzy
pochowani są daleko albo nie mają grobu.

Na największym cmentarzu przy ul. ks. E. Roszczynialskiego w Wejherowie 1 listopada odbyła
się podniosła uroczystość
ku czci Wszystkich Świętych. W procesji na terenie cmentarza oraz mszy
św. pod przewodnictwem
dziekana ks. prałata Tadeusza Reszki, uczestniczyli kapłani z różnych
wejherowskich parafii.
Na początku Eucharystii ks. T. Reszka powiedział, że stojąc przy
grobach bliskich zastanawiamy się nad sensem i
nad kresem życia. Z kolei
podczas kazania ks. wikariusz z parafii św. Trójcy
nawiązał do śpiewanego
wcześniej Psalmu 24 i
słów: „Takie jest poko-

Pamiętają o zasłużonych

Kwiaty i znicze na mogiłach
Tradycyjnie
przed
dniem Wszystkich Świętych przedstawiciele władz
miasta Wejherowa, dowództwa Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
i Dowodzenia Marynarki
Wojennej oraz wejherowscy kombatanci złożyli
kwiaty na mogiłach żołnierzy polskich i radzieckich.  
Kwatery żołnierzy polskich na cmentarzu przy
ul. 3 Maja w Wejherowie
odwiedzili m.in. prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz
oraz prezes Rady Kombatantów Lucjan Bindek.
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Po oddaniu hołdu polskich żołnierzom, na których grobach zapłonęły
znicze, delegacja władz
miasta i dowództwa udała
się na cmentarz żołnierzy
radzieckich, gdzie również
złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze.
Kwiaty i znicze znalazły się również na grobach
w Lasach Piaśnickich.
O pomordowanych tam
mieszkańcach Wejherowa i Pomorza pamiętają
tradycyjnie
członkowie
stowarzyszenia Rodzina
Piaśnicka, a także opiekunowie poszczególnych
mogił.

M.in. przedstawiciele
Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych w Wejherowie pamiętali o grobie nr
12, którym się opiekują.
Przedstawiciele wejherowskiego Cechu z
prezesem
Brunonem
Gajewskim na czele
przed świętem Wszystkich Świętych pojechali
także do Grudziądza, na
grób wieloletniego kapelana
wejherowskich
rzemieślników oraz dziekana, ks. kanonika Bogusława Żurawskiego.
Tradycyjnie złożyli na
jego grobie kwiaty i zapalili znicze.

Stojąc przy grobach, mieszkańcy Wejherowa i przyjezdni goście uczestniczyli
w Eucharystii. Tak było 1 listopada na wszystkich cmentarzach.

lenie tych, co Go szukają...”. Usłyszeliśmy, że to
my jesteśmy tym pokoleniem i naszym zadaniem
jest szukać oblicza Boga.
Ludzkie serca są niespokojne, jeśli Go nie znajdą. Czujemy wtedy lęk i
niepewność, ale dobrze,
że jest w nas ten twórczy
niepokój.
Przed krzyżem pośrodku
cmentarza oraz na tysiącach udekorowanych kwiatami grobów płonęły znicze.
Podobnie
było
na
wszystkich
czynnych
cmentarzach w powiecie
wejherowskim, na Pomorzu, w Polsce. Pamięć i
modlitwa – tylko tyle i aż
tyle możemy ofiarować
naszym bliskim, którzy
odeszli na zawsze.

Wszystkich Świętych to uroczystość ku
czci wszystkich znanych i nieznanych świętych, poświęcone kiedyś głównie z męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w
Chrystusa. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby
1 listopada był dniem poświęconym pamięci
wszystkich świętych Kościoła katolickiego.
Przyjęło się, że w ten wolny od pracy dzień
ludzie odwiedzają cmentarze, aby pomodlić
się w intencji swoich zmarłych. W czasach PRL
katolickiemu świętu starano się nadać charakter świecki, nazywając je dniem Wszystkich
Zmarłych lub Świętem Zmarłych.
Zgodnie z religią katolicką, dzień wspominania zmarłych świętujemy 2 listopada w
Dzień Zaduszny, zwany Zaduszkami.
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Stary cmentarz w Wejherowie, nazywany wejherowskimi Powązkami (piszemy
o tym na str. 6) jesienią ma wyjątkowy urok i niesamowity nastrój.

Grób pierwszego w odrodzonej Polsce burmistrza
Wejherowa, Augustyna Dybowskiego jest jednym z
wielu, w których spoczywają zasłużeni mieszkańcy.

Nawet na bardzo starych, czasem już bezimiennych grobach, pojawiają się
kwiaty lub znicze. Wejherowianie pamiętają o dawnych mieszkańcach miasta.

Nagrobki z pięknymi kamiennymi rzeźbami, są
ozdobą starych cmentarzy w Warszawie, Krakowie
czy Wilnie. Nie inaczej jest w Wejherowie.

Krzyże, płyty, kapliczki – dawne nagrobki miały
różne formy, a także ciekawe napisy i epitafia, zawierające informacje o pochowanych tam osobach.

REKLAMA

Wystawki „Jesień” 2011

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w WEJHEROWIE

Zakład Usług Komunalnych
w Wejherowie

84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

INFORMUJE
o przeprowadzeniu na zlecenie Prezydenta Miasta
Wejherowa jesiennej zbiórki odpadów
• wielkogabarytowych i nietypowych
Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. wystawek i
kontenerów objezdnych
Ostatni termin wystawki przypada
na 4 – 5 listopada 2011 r.
W tych dniach kontenery będą ustawione na:
• skrzyżowaniu Leśna - Brzozowa
• skrzyżowaniu Paderewskiego - Kasprowicza
• skrzyżowaniu Łęgowskiego - Rogaczewskiego
• skrzyżowaniu Łęgowskiego - Słowińców
• skrzyżowaniu Gryfa Pomorskiego – Patoka
• skrzyżowaniu Gulgowskiego – Karnowskiego
• skrzyżowaniu Lelewela – Niska
• skrzyżowanie Stefczyka – Chmielewskiego
• skrzyżowanie Marynarki Wojennej - Krzywa

e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

OFERUJE:
- Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady
komunalne o pojemności 110 l. 120 l. 240 l. i 1100 l.,
- Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
- Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie
do 3,5 tony,
- Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
- Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
- Worki do selektywnej zbiórki odpadów
o pojemności 110 litrów.

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK
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CMENTARZE
Po dawnych mieszkańcach miasta zostały nazwiska i daty na kamiennych nagrobkach

Wejherowskie Powązki
Rozmowa z Mirosławem Lademannem, historykiem, znawcą historii
Wejherowa i autorem pracy o wejherowskich cmentarzach
- „Cmentarze nie są
tylko grobami i zbiorowiskami martwych ciał.
Są miejscami świętymi,
uświęconymi, publicznymi i odwiedzanymi…”
– to cytat z pańskiej pracy, poświęconej nekropoliom w Wejherowie.
Czym według pana jest
cmentarz?
- Przede wszystkim jest
świadectwem społecznego,
narodowościowego, wyznaniowego a nawet politycznego urządzenia naszego
miasta w przeszłości i
teraźniejszości. Odzwierciedla poziom twórczy i
kulturę współżycia mieszkańców.
- Cmentarz nieodłącznie kojarzy się ze
śmiercią, która w różnych okresach była postrzegana w odmienny
sposób. Na ogół śmierć
budzi strach i smutek.
- Związana z obiektami
cmentarnymi śmierć jest
tak wymazana z naszych
współczesnych obyczajów,
że z trudem ją sobie wyobrażamy i pojmujemy.
Budzi taki strach, że nie
śmiemy nawet wymówić
jej imienia. Tymczasem
dawniej człowiek był ze
śmiercią oswojony, spoufalony. Śmierć była bliska,
swojska, mniej tragiczna
i pomniejszona. Takie postrzeganie nie ograniczało
bynajmniej kultu cmentarzy i grobów.
- Czy w Wejherowie
znaleziono ślady cmentarzy z okresu przed budową miasta?
- Owszem, dzisiejsze
centrum Wejherowa było
miejscem lokalizacji bliżej niezidentyfikowanego
cmentarza. Na jego ślady
natrafiono w 1643 roku w
czasie kopania fundamentów pod kościół parafialny
– późniejszą Farę. Po zniwelowaniu wzniesienia na
wyrównanej ziemi odkryto dużą liczbę szkieletów
i kości ludzkich. Według
ówczesnych przypuszczeń
pochowano w tym miejscu
ofiary wojny lub pomoru.
Wykopane kości złożono
pod krzyżem, a ich pozostałości wydobywano jeszcze współcześnie podczas
rozbudowy
pomieszczeń
katechetycznych
parafii
św. Trójcy.
- Ponieważ dawniej
cmentarze
urządzano
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przy kościołach, zapewne później w tym rejonie też mieścił się cmentarz?
- Tak, ponieważ pierwszy cmentarz założono wokół kościoła parafialnego
w rynku, w 1644 roku. Dla
porządku i zabezpieczenia
grobów otoczono go ceglanym murem cmentarnym.
Jego fragmenty znajdują
się wciąż na tyłach wejherowskiej kolegiaty. Cmentarz w kształcie prostokąta
liczył około 130 m długości
i 70 m szerokości. Na jego
terenie stanął cmentarny
krzyż, dzwonnica i kaplica
grobowa – kostnica. Cmentarz ten służył za miejsce
wiecznego spoczynku wiernych z Wejherowa i z pobliskich wsi, przynależnych
do parafii wejherowskiej.
- To był jedyny cmentarz w nowym mieście?
- Wiadomo, że we wczesnym okresie istnienia
miasta użytkowano dwa
przykościelne cmentarze,
usytuowane w centrum
miasta. Dodatkowo pochówkom służyły krypty
grobowe obu kościołów.
Cmentarze przykościelne
dawały kościołom oprawę
i stanowiły przestrzenne
wprowadzenie do nastroju modlitewnego świątyni.
Istotne było też sąsiedztwo
relikwii świętych, których
wpływ na dusze zmarłych
miał być znaczący.
- A czy parafialny
cmentarz był przeznaczony wyłącznie dla katolików?
- Cmentarz ten był katolicki. Jednak za pisemnym zezwoleniem Jakuba
Wejhera wydzielono na
nim miejsce dla pogrzebów
zmarłych
protestantów,
otoczone ogrodzeniem z
tarcicy. Protestanci musieli je utrzymywać własnym
kosztem i we własnym zakresie.
- Przykościelny cmentarz zniknął jednak z
krajobrazu miasta.
- Kolejne rozbudowy
kościoła
pomniejszyły
znacznie jego powierzchnię. Użytkowano go do początku XIX wieku, kiedy
to ostatecznie się wypełnił.
W pierwszych latach po zamknięciu był zadbany i pielęgnowany, ale z biegiem
lat uległ dewastacji. Pod
koniec XIX wieku znajdowały się na nim nieliczne

Mirosław Lademann pośród starych nagrobków na „wejherowskich Powązkach”. Ten cmentarz to świadectwo bogatej historii miasta.

stare groby i płyty po zniszczonych nagrobkach. W latach 1926-1928 rozebrano
trzy skrzydła cmentarnego
muru wraz ze stara kostnicą i uporządkowano teren
dawnego cmentarza. Część
zabudowano wzniesionym
wówczas nowym transeptem i prezbiterium kościoła
Farnego, a na skraju południowym urządzono niewielki zieleniec.
- Czy to obecny skwer
Jana Pawła II?
- Tak. Współcześnie
dawny zieleniec przebudowano na gustowny skwer,
który oświetlono i wybrukowano. W miejscu tym wystawiono Pomnik – Krzyż
Pamięci i kapliczkę. Źródła
pisane identyfikują nam
dzisiaj jedynie trzy groby
pochowanych na tym cmentarzu zmarłych.
- Wspomniał pan, że
w XVII-wiecznym Wejherowie były dwa przykościelne cmentarze.
- Drugi cmentarz przykościelny założyli ojcowie reformaci przy kościele klasztornym św. Anny w 1651 roku.
Stanowił on południową,
część zamkniętego placu wokół kościoła, typowego dla
budowli reformackich. Tra-

dycyjnie wystawiono na jego
obszarze cmentarny krzyż.
Konsekracji tego cmentarza dokonano w 1663 roku.
Cmentarz zbliżony kształtem do prostokąta liczył około 30 na 60 m. Źródła pisane
określają go jako cmentarz
należący do klasztoru. Chowano więc na nim klasztornych dobrodziejów, jak też
osoby związane ze wspólnotą zakonną, dla których nie
starczyło miejsca w kościele.
W związku z rosnącym
oddziaływaniem
klasztoru na miasto i okolicę,
cmentarz zaczął spełniać
rolę drugiego cmentarza
parafialnego. Co istotne,
pozostawał
cmentarzem
jednowyznaniowym. Użytkowany był do początków
XIX wieku kiedy to ostatecznie się wypełnił. Jednak jeszcze w 1829 roku
władze policyjne wydały
zezwolenie na pochowanie na nim zmarłych braci. Cmentarz zamknięty
został najpewniej w 1834
roku, kiedy po raz pierwszy wypędzono zakonników z klasztoru i miasta.
Pozostawiony bez opieki
uległ zniszczeniu.
- Co się stało z terenem cmentarza?

- Powiększono plac dla
wiernych i połączono budynki zaplecza klasztoru z
jezdnią. Na południowym
skraju dawnego cmentarza i ogrodów klasztoru
wydzielono w XIX wieku
działkę pod budowę szkoły,
obecnego domu Sióstr Zakonnych Zmartwychwstania Pańskiego.
- W międzyczasie w
zwyczajach
grzebalnych zaszły zmiany. Powszechnie wiadomo, że
cmentarze
zakładano
już nie wokół kościołów,
ale na uboczu lub wręcz
poza obrębem miasta.
- Tak działo się od początku XIX wieku, a powodem zmian była dbałość o
warunki sanitarne i estetyczne oraz przepełnienie
starych nekropolii. Nowe
cmentarze zyskiwały bogatą oprawę roślinną, wręcz
parkową. Co ciekawe, w
tym okresie zakładano
wyraźnie i konsekwentnie
cmentarze wyznaniowe. A
trzeba pamiętać, że Wejherowo było typowym miastem pogranicza, w którym
mieszkali przedstawiciele
kilku nacji. Mozaikę autochtonicznych Kaszubów,
Polaków i Niemców uzu-

pełniali osiedlający się w
mieście Żydzi. Ludność
miasta dzieliła się na katolików i protestantów – luteran. Trzecią grupę w wyraźnej diasporze stanowili
wyznawcy judaizmu.
- Proszę wyjaśnić, kiedy
powstały w Wejherowie
współczesne, istniejące do
dzisiaj cmentarze?
- W 1822 roku w niewielkim oddaleniu od
miasta założono cmentarz dla katolików. Odpowiedni teren podarowała
Kościołowi wdowa, pani
Karolina Rogocka. Liczył
on 210 stóp długości i
100 stóp szerokości. Donatorkę uhonorowano w
zamian kwotą 30 talarów
i darmowym pochówkiem.
Teren cmentarza okolono drewnianym płotem ,
podzielono na kwatery i
obsadzono drzewami. W
następnych latach kilkakrotnie go powiększano w
oparciu o nowe darowizny
i zakupy sąsiednich gruntów, a w 1859 r. podjęto
kompleksowy remont nekropolii. Wykonano wówczas nowe drewniano-kamienne ogrodzenie oraz
dokończenie na str. 7
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Wejherowskie Powązki
ciąg dalszy ze str. 6

studnię. W roku 1873 wymieniono cały drzewostan
cmentarza, a w 1898 roku
zaopatrzono cmentarz w
żelazną bramę.
- Chodzi zapewne
o cmentarz przy ul. 3
Maja. Jak długo chowano tam zmarłych mieszkańców Wejherowa?
- Na początku XX wieku
dokonano dalszych zakupów gruntów przyległych
do cmentarza, jednak coraz
częściej pojawiały się alarmujące raporty o jego przepełnieniu. Ponawiano je
w 1939, 1945 i 1949 roku.
Dalsza rozbudowa była już
niemożliwa. Decyzją Kurii
Biskupiej w Pelplinie w
1956 r. cmentarz zamknięto. Dzisiaj cmentarz ten,
zwany „Starym” jest dla
Wejherowa bezcennym zabytkiem. Znajdują się na
nim groby wielu znanych i
zasłużonych wejherowian.
Jest on pełen pięknych pomników i grobowców.
O jego bogactwie, pięknie i sławie świadczy miano „Wejherowskich Powązek”, którym określa się
dzisiaj ten cmentarz.
- Mówił pan wcześniej,
że w XIX wieku w Wejherowie, podobnie jak w
innych miastach, powstawały cmentarze wyznaniowe. Dotąd mówiliśmy
tylko o katolickim.
- Oczywiście nie mogło zabraknąć w mieście
cmentarza ewangelickiego.
Wejherowscy
protestanci – luteranie założyli swój
cmentarz na zachód od
miasta, w niewielkim oddaleniu.
Cmentarz powstał w
1823 roku, w tym samym
czasie co pierwsza ewangelicka świątynia.
Cmentarz liczył 70 m
szerokości i 150 m długości.
Obsadzony został drzewami
i ogrodzony. Teren był na

tyle duży, że pomimo 125
lat użytkowania nie był powiększany. Pozostawał niezmieniony aż do 1951 roku
kiedy to został zamknięty.
- Wówczas to władze
komunalne
zamieniły
go na park, łączący dziś
ul. Sobieskiego i Strzelecką?
- Tak. W tym samym
czasie rozebrano stającą
na cmentarzu ceglaną kaplicę. Wcześniej cmentarz
był szybko i skutecznie
niszczony i okradany. Po
ostatniej wojnie funkcjonował w świadomości wielu
mieszkańców jako „poniemiecki” i bezpański.
- Zanim zapytam o
powstanie
największego dziś cmentarza
komunalnego,
proszę
powiedzieć, czy były
w Wejherowie jeszcze
inne nekropolie?
- Było ich jeszcze kilka,
m.in. cmentarz zmarłych
na cholerę. Ofiary epidemii, przywleczonej przez
wędrujące oddziały wojska
pruskiego w 1831 roku,
chowano na polu folwarku Nanice w odległości 1
km od miasta. W 1835 r.
cmentarz uporządkowano,
a w latach późniejszych obsadzono go drzewami i wybudowano małą kostnicę.
Mimo upływu lat i zatarcia
śladów teren tego cmentarza w rejonie ul. Granicznej nazywany jest przez
najstarszych mieszkańców
Wejherowa „cholerą”.
W roku 1884 r., na skraju miasta w kierunku Bolszewa urządzono cmentarz
Zakładu Opiekuńczego z
przeznaczeniem na pochówki zmarłych psychicznie
chorych pacjentów.
- To był mały cmentarz?
- Wręcz przeciwnie, zarówno cmentarz ten, jak
i sam ośrodek, był inwestycją śmiałą i olbrzymią.
Głęboki jar między wzniesieniami przedzielono usy-

paną groblą. W jej centralnym punkcie wystawiono
okazałą kostnicę. Cmentarz podzielono na trzy
tarasy, obsadzono drzewami, zaopatrzono w brukowaną symetryczną aleję i
żelazną furtę. Elementem
ozdobnym były dwie wysokie kamienne stalle. Pod
względem architektonicznym stał się najokazalszym cmentarzem w Wejherowie. Było tam ponad
700 mogił, w większości z
jednakowymi, „państwowymi” pomnikami. Sporadycznie wystawiano natomiast prywatne okazalsze
pomniki. W późniejszych
latach z powodu przepełnienia cmentarza pokryto
grobami kilka sąsiadujących wzgórz. Cmentarz
zamknięty w latach 30. XX
wieku, ulega obecnie dewastacji i zarastaniu.
- To wszystkie dawne
wejherowskie nekropolie?
- Trzeba pamiętać o
jeszcze dwóch cmentarzach, związanych z Wejherowem. W parku okalającym pałac, hrabiowska
rodzina Keyserlingk urządziła miejsce rodzinnego
grobu. Cmentarz ten był
przejawem romantycznej
pobożności epoki i zachowywał zmarłych w ich posiadłości. Znajdował się na
skraju rozległej polany w
południowej części parku.
Świadkowie pamiętają w
tym miejscu co najmniej
cztery groby, usunięte w
początku lat 50. XX w. Jedyną pozostałością nekropolii Keyserlingków jest
dziś odosobniony grób hrabianki Adeli przed kaplicą
Trzech Krzyży na wejherowskiej Kalwarii.
Użytkowany
przez
Wejherowian był także
cmentarz żydowski przy
sąsiedniej
miejscowości
Bolszewo.
Funkcjonował
on już prawdopodobnie w
XVIII wieku. Został on do-

Samotny grób na jednym ze wzgórz wejherowskiej Kalwarii należał do nekropolii
rodziny Keyserlingków, znajdującej się głównie na terenie dzisiejszego parku.

szczętnie zniszczony przez
Niemców w pierwszych tygodniach okupacji w 1939
roku. Gruzem ze świadomie przemielonych macew
wysypano wówczas drogi w
sąsiednich wioskach.
- Jak powstało obecne
miejsce pochówku mieszkańców Wejherowa?
- Cmentarz w Śmiechowie został założony przez
Niemców w czasie okupacji
w 1942 roku, z przeznaczeniem dla Polaków. Wykonano wówczas szczegółowe
plany i rozpoczęto budowę
drogi z cmentarza do miasta. Inwestycję zakończono przed końcem wojny, a
pierwsze pochówki odbyły
się w 1944 roku.
Mimo że po zakończeniu wojny parafia katolicka poszukiwała innego
miejsca na nowy cmentarz, jednak w 1949 roku
przejęła cmentarz w Śmiechowie. Wyremontowano
go w 1957 roku, ale jeszcze długo trwały starania
o wykończenie drogi do
miasta oraz wybudowanie
kaplicy i domu przedpogrzebowego.
- Było to od początku
cmentarz katolicki.

- Tak, ale w 1959 roku
decyzją ustawy państwowej cmentarz katolicki w
Śmiechowie przestał być
wyznaniowym.
Nadzór
nad nim odebrany został
Kościołowi. Dziś katolicki cmentarz pełni rolę
cmentarza komunalnego.
Administrowany
przez
wspólnotę Trójcy Świętej,
cmentarz jest użytkowany
przez wszystkie parafie
oraz władze miejskie. Chowa się na nim zmarłych
wszystkich wyznań oraz
niewierzących.
- Nieopodal, przy ul. ks.
Roszczynialskiego znajduje się jeszcze cmentarz żołnierzy radzieckich.
- To jeden z cmentarzy
militarnych w Wejherowie,
stanowiących
pamiątkę
wojen. Na tym cmentarzu
na leśnym wzgórzu złożono
728 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w czasie
walk w rejonie Wejherowa.
Na „starym” cmentarzu
katolickim urządzono na
przełomie 1939/1940 roku
kwaterę żołnierzy Wojska
Polskiego. Spoczywa w niej
41 polskich żołnierzy.
Na południowym skraju
cmentarza ewangelickiego

urządzono w latach okupacji cmentarz wojenny
poległych żołnierzy Wehrmachtu. Pod koniec wojny
było tam 320 grobów oraz
obelisk
upamiętniający
bezimiennych
poległych
żołnierzy niemieckich I i
II wojny światowej. Większość mogił tego cmentarza Niemcy ekshumowali i
ewakuowali. W pierwszych
latach XXI wieku przeprowadzono wtórną ekshumację tam pochowanych.
- Wejherowianie pochowani są na różnych
cmentarzach, nie tylko
w naszym mieście. Na
początku wojny tysiące
osób spoczęły na zawsze
w Lasach Piaśnickich.
- Dlatego ważnym momentem był rok 1987.
Wówczas to staraniem
księdza prałata, dziekana
wejherowskiego Bogusława Żurawskiego przy kaplicy cmentarnej w Śmiechowie odsłonięto obelisk,
upamiętniający wszystkich
zmarłych, poległych i pomordowanych mieszkańców Wejherowa.
- Dziekuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

W KOŚCIELNYCH KRYPTACH

W dawnym kościele św. Trójcy w dwóch kryptach grobowych pod zakrystią i nawą złożono 14 pierwszych proboszczów parafii wejherowskiej. Na krótko pochowano tam także dwie córki Jakuba Wejhera. Wejście do krypty znajdowało
się pierwotnie w kościele, w posadzce zakrystii przykryte kamieniem. Po rozbudowie w 1927 roku wykonano do niej
zewnętrzne wejście zabezpieczone drzwiami i stylowym płotkiem.
Prawie pod całym kościołem klasztornym wybudowano grobowe podziemia. Inwentarz z 1659 roku wymienia w
nich jeden grobowiec dla braci zakonnych i trzy grobowce dla świeckich. W 1672 roku do czterech istniejących dobudowano pod kościołem piąte mauuzoleum - dla świeckich. Co ciekawe liczono się też z możliwością dalszej rozbudowy
podziemi. Po wypędzeniu zakonników z Wejherowa w 1875 roku krypty te pozostawały szczelnie zamknięte. Otwarto
je dopiero w latach 30. XX wieku.
W krypcie grobowej zakonników umieszczonej pod prezbiterium kościoła złożono co najmniej 22 ojców i braci
wejherowskiego Konwentu. Dziś w krypcie tej eksponuje się pamiątki wydobyte ze starych trumien.
W krypcie pod kaplicą św. Jakuba – dzisiaj św. Józefa – według życzenia Jakuba Wejhera usytuowano mauzoleum
dla rodziny fundatora. W grobie tym złożono 15 trumien ze zwłokami członków rodziny Wejhera oraz osób bliskich.
Dzisiaj w udostępnionej dla zwiedzających krypcie eksponuje się 7 spośród nich.
Pod nie istniejącą dziś kaplicą Matki Bolesnej – później św. Anny znajdował się pierwotnie jeden z czterech grobów dla
świeckich. Po 1720 roku przeznaczyli go na miejsce swego spoczynku kolejni właściciele Wejherowa – Przebendowscy.
Dziś wspomina się w nim w zamkniętym betonowym sarkofagu dwoje zmarłych z tego rodu. Wiadomo jednak, że po
otwarciu tej krypty zastano w niej więcej zniszczonych już przez czas trumien.
Trumny ze zwłokami 38 zmarłych złożono w czwartym i piątym grobowcu dla świeckich między rokiem 1652 a 1796.
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EDUKACJA I KULTURA
Ciekawe wydarzenia w Niepublicznej Szkole Rzemiosła

Wiedza i nowe doświadczenia

Młodzież Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie spędza czas nie tylko na lekcjach i zajęciach praktycznych. W tej placówce nie brakuje ciekawych spotkań,
uroczystości i wyjazdów. Mimo, że rok szkolny zaczął się
stosunkowo niedawno, w szkolnej kronice odnotowano
kilka ważnych wydarzeń.
Pod koniec września w
auli Niepublicznej Szkoły Rzemiosła odbyło się
spotkanie na temat historii rzemieślniczej „Solidarności”. W szkole gościli: poseł na Sejm RP,
Jerzy Budnik, członek
„Solidarności” w wejherowskim Cechu Rzemiosł
- Stefan Bołtrukanis
oraz Mirosław Lademann, który opisuje
powstanie i organizację
zarządu terytorialnego
NSZZ ,,Solidarność” indywidualnego rzemiosła
w Wejherowie.

HISTORIA CECHU
I „SOLIDARNOŚCI”

W spotkaniu uczestniczył Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł
w Wejherowie, Brunon
Gajewski, który opowiedział o początkach
„Solidarności” rzemieślniczej w Wejherowie.
Młodzież miała okazję
poznać bliżej historię
Cechu
Rzemiosł Różnych i zaangażowanie
rzemieślników w ruch
solidarnościowy.
Goście,
odwołując
się do własnych doświadczeń i przeżyć z
tego okresu, starali się
uzmysłowić młodzieży,
że może być dumna z
tego, że może decydować o przyszłości swojego miasta i państwa,
swojej małej i dużej Ojczyzny.

ŚWIĘTO EDUKACJI

Uroczyście
obchodzono w szkole również
Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji w auli odbyło się spotkanie kapelana rzemiosła ks. prałata Tadeusza Reszki,
nauczycieli oraz mistrzów szkolących ze
Starszym Cechu Brunonem Gajewskim na czele. Gośćmi byli również
członkowie Zarządu podstarszy Cechu Ryszard Pionk, Lucyna
Pranschke,
Mariusz
Gustowski i Mirosław
Gaffka, dyrektor biura Cechu - Krzysztof
Seroczyński oraz kierownik ds. szkolenia
zawodowego - Ewa Dyczyńska.
Pan Brunon Gajewski
podkreślił trud nauczycieli oraz wszystkich
pracowników szkoły w
kształtowaniu osobowości uczniów, przyszłych
rzemieślników.

TRUDNO BYĆ
NAUCZYCIELEM

Wszyscy mają swój
udział w przekazywaniu
wiedzy i umiejętności,
niezbędnych do wykonywania zawodu oraz
przekazywaniu systemu
wartości,
niezbędnego
do funkcjonowania w
dorosłym życiu. Uczniowie przygotowali krótki
program
artystyczny,

w którym pokazali, że
trudno być uczniem, ale
czasem jeszcze trudniej
być nauczycielem. W podziękowaniu za wyrozumiałość, cierpliwość w
pokonywaniu trudności
w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności wręczyli
nauczycielom i mistrzom
szkolącym kwiaty i słodkie upominki.
Podczas tej uroczystości Starszy Cechu, Brunon Gajewski i dyrektor
szkoły Stanisław Zaleski
wręczyli stypendia 35
uczniom, którzy osiągnęli
wysokie wyniki w nauce.

Starszy Cechu, Brunon Gajewski i dyrektor szkoły Stanisław Zaleski wręczyli
stypendia 35 uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

WIZYTA W SCHWERINIE

Również w październiku, uczniowie klas drugich i trzecich, którzy
osiągają wysokie wyniki
w nauce uczestniczyli
w wycieczce edukacyjnej
do Schwerina w Niemczech. Wycieczkę zorganizowano w ramach wymiany między Powiatowym
Cechem Rzemiosł w Wejherowie z jego odpowiednikiem w niemieckim
Schwerinie, który jest
stolicą landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.
Pod opieką dwóch nauczycieli i tłumacza, do
zaprzyjaźnionego miasta
wyjechało 12 uczniów,
szkolących się w różnych
zawodach
rzemieślniczych: 4 fryzjerki, 4 stolarzy i 4 mechaników pojazdów samochodowych.

Podczas wizyty w niemieckim Schwerinie był czas na pracę i na zabawę.

PRACA I ZABAWA

Uczniowie brali udział
w zajęciach praktycznych
w doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych w Centrum
Technologicznym.
Podczas zajęć nasza młodzież
wspólnie ze swoimi nie-

mieckimi rówieśnikami
miała okazję poznać nowe
technologie stosowane w
szkoleniu fryzjerów, pracować na nowoczesnych
maszynach stosowanych
w stolarstwie oraz przeprowadzać diagnostykę i
naprawę samochodów.

Po zajęciach młodzież
miło spędzała czas zwiedzając zabytki miasta i
okolic, a wieczorami uczestniczyła w różnych zajęciach
sportowych, co sprzyjało
integracji uczestników biorących udział w projekcie
edukacyjnym.
AK.

Wystawa i aukcja w pałacu

Miłosz w malarstwie
Urząd Miasta Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie zapraszają do
Pałacu Przebendowskich w czwartek 10 listopada br. o
godz. 18.00 na wyjątkowy wernisaż.
Będzie to pokonkursowa ekspozycja, zatytułowana
„Twórczość
Czesława Miłosza w malarstwie”, połączona z
aukcją obrazów na rzecz
Hospicjum im. Tadeusza
Judy w Wejherowie.
Obrazy na aukcję
przekazali artyści ze sto-

warzyszeń: Stowarzyszenie „Obszar wrażliwości
artystycznej” ze Słupska,
Stowarzyszenie „Tak ” z
Lęborka, Stowarzyszenie
„Kunszt „ z Redy, Stowarzyszenie „Pasja” z Wejherowa.
W programie spotkania
zaplanowano

między innymi: koncert fortepianowy A.
Sychowskiego, a także ogłoszenie wyników
konkursu oraz zwiedzanie wystawy.
Obok
prezentujemy
oryginalną okładkę zaproszenia na wystawę i
aukcję.
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KULTURA
Zapraszamy na Lulkę

PIAF po polsku
Kto nie pamięta wspaniałych i niezapomnianych interpretacji „Niebo
nad Paryżem”, „Milord”,
„Padam, padam”, „Mon
légionnaire”, „La vie en
rose”. Takich pieśni nie
można zapomnieć, bo też
ich interpretatorka należy
bezapelacyjnie do najwybitniejszych div światowej muzyki i wokalistyki.
Edith Piaf a właściwie
Édith Giovanna Gassion
urodziła się w Paryżu w
1915 r., a zmarła w 1963 r.
w Grasse (Prowansja). Kolejne pokolenia pamiętają i
śpiewają jej pieśni. Podobnie będzie w Wejherowie.
W niedzielę, 20 listopada o godz. 19.00 w sali kameralnej WCK (aula Gimnazjum nr 1) rozpocznie
się koncert pt. „Dorota
Lulka śpiewa piosenki
Edith Piaf”.

Polskie teksty do najsłynniejszych
utworów
francuskiej
pieśniarki
napisali czołowi polscy
autorzy: Andrzej Ozga
i Wojciech Młynarski.
Występ łączy w sobie elementy koncertu i spektaklu. Dorota Lulka, aktorka Teatru Miejskiego w
Gdyni, już od kilku sezonów zachwyca wielbicieli
Edith Piaf.
W trakcie koncertu
Dorota Lulka nie tylko interpretuje piosenki
Piaf, ale także opowiada
o jej niezwykłym życiu,
trochę zawiłym ale jakże
barwnym i ekscytującym.

Święto Małych Form Teatralnych

Grand Prix zdobyła
grupa Prawie Lucki

Bilety w cenie 20 zł
(w dniu koncertu 25 zł)
w biurze WCK na Os.
1000-lecia 15, w godz.
8-16. Rezerwacje: 58 672
27 75.

W wejherowskim Gimnazjum nr 1 spotkali się młodzi twórcy teatralni.
Swoje spektakle zaprezentowali w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. Statuetkę jego imienia otrzymał
zespół „Prawie Lucki” z Wejherowa.
Już szósty raz prezentowano nowatorskie spojrzenia na sztukę teatralną
w amatorskim wydaniu, a
tym razem tematem przewodnim była twórczość literacka Tadeusza Różewicza.
T. Różewicz określany
jest zwykle mianem najwybitniejszego twórcy przełomu XX i XXI wieku. Poeta
towarzyszy wejherowskim

Wiersze noblisty recytowane w konkursie

Młodzież zna Miłosza
W Konkursie Recytatorskim, zorganizowanym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, recytowano wyłącznie wiersze Czesława Miłosza. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Wejherowie, Rumi i Redy rywalizowało w konkursie „Ars Poetica”, zorganizowanym z okazji Roku Miłoszowskiego.
Największym uznaniem
jury cieszyła się Sławina
Breza z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana
III Sobieskiego w Wejherowie, laureatka I miejsca w
konkursie za interpretację
wiersza pt. „Przepraszam”.
Drugie miejsce zajął Łukasz Bojke z Liceum Salezjańskiego w Rumi, który
recytował wiersz pt. „Do
polityka”. Trzecią nagrodę otrzymała Paulina Lipińska, również uczennica
SLO, za wiersz „Obłoki”.
Jury przyznało też wyróżnienia, które otrzymały:
Aleksandra Kupczyńska z
II Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie za wiersz
pt. „Bieg” oraz Anna Samel
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejhero-
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wie, za interpretację utworu „Piosenka o porcelanie”.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysokie umiejętności w zakresie recytowania
i interpretowania utworów
poetyckich Czesława Miłosza, co podkreśliła na zakończenie konkursu dyrektor
wejherowskiej
biblioteki,
Danuta Balcerowicz. Młodzież wykazała się również
talentem aktorskim.

Specjalne słowa uznania
należą się nauczycielkom,
a dokładnie polonistkom,
które pomogły młodym recytatorom w wyborze wierszy i w przygotowaniach do
konkursu.
– Co roku nasze szkoły
ponadgimnazjalne wyszukują, przygotowują i kształtują wielu uzdolnionych recytatorów – stwierdziła D.
Balcerowicz.

Wystawa w ratuszu

Konkurs recytatorski „Ars poetica” był jedną
z
imprez,
przygotowanych
dla
uczczenia
65-lecia
biblioteki
publicznej
w
Wejherowie.
Również z okazji jubileuszu, prezydent Wejherowa i dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Wejherowie zapraszają na wystawę „Biblioteka wczoraj
i dziś”. Ekspozycje przygotowały Iwona Block i Grażyna
Wirkus, a wernisaż zaplanowano w wejherowskim ratuszu, 4 listopada o godz.14.00.

przeglądom teatralnym do
początku konkursu, a na
dodatek obchodzi właśnie
90. rocznicę urodzin.
Na gimnazjalnej scenie prezentowali się indywidualni interpretatorzy
w teatrze jednego aktora
oraz grupy teatralne. Artyści reprezentowali Wejherowo. Rumię, Gniewino,
Słupsk, Chojnic, Żukowo,
Koszalin, Ryjewo.
Dwudniowy
przegląd
pokazał, jak wielki potencjał twórczy drzemie
w amatorskich twórcach
teatralnych. Ogląda się
takie występy z nieskrywanym zachwytem, bo
świeżość spojrzenia artystów-amatorów pozbawiona jest gwiazdorskiej
celebry, przereklamowanych i krzykliwych popisów „chwilowych” gwiazd,
itp. Młodzież bawi się na
scenie własnym spojrze-

niem na rzeczywistość bo
przecież twórczość T. Różewicza odzwierciedla nasz
stan obecny.
Jury miało trudny wybór, bo jak sami jego członkowie ocenili poziom prezentacji był bardzo wysoki.
Najważniejszą nagrodę
teatralną, czyli statuetkę
Adama Luterka odebrała
grupa teatralna Prawie
Lucki z Wejherowa za
spektakl pt. „Zezem, czyli
Bez Końca 3”. Opiekunem
grupy jest Edyta Łysakowska-Sobiszewska,
współorganizatorka przeglądu z ramienia I LO w
Wejherowie.
Dwie
równorzędne
pierwsze nagrody otrzymały zespoły: Chojnickie
Studio Rapsodyczne za
spektakl „Młodzież kontra… Różewicz” oraz Amator z Gniewina za spektakl
„Pif! Paf! Jesteś trup”.

Wejherowo na różowo

Drugą lokatę w konkursie wywalczył zespół Czeremuchy z Żukowa, a trzecią nagrodę otrzymał zespół
W Rozproszeniu z Rumi.
W kategorii monodramów
trzy równorzędne nagrody
odebrali: Paulina Bianga
(Rumia), Monika Płomin
(Wejherowo) i Bartłomiej
Surzyna (Koszalin).
Jury przyznało także
wyróżnienia
zespołowe
oraz indywidualne.
Ogólnopolski Przegląd
Małych Form Teatralnych
został przygotowany przez
Wejherowskie
Centrum
Kultury i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana
III Sobieskiego. Finansowego wsparcia udzieliło
Starostwo powiatowe i
Urząd Miasta w Wejherowie, a także Stowarzyszenie Absolwentów I LO,
które ufundowało nagrody.
AK.

Adam Luterek urodził się w 1903 r. w Bychawie koło Lublina. Studiował polonistykę na Uniwersytecie
Lubelskim. Uczył w gimnazjach w Tczewie, Chełmnie, Inowrocławiu i w Wejherowie.
Jego wielką pasją i miłością był teatr. Jesienią 1937 r. uczniowie Męskiego Gimnazjum Klasycznego
w Wejherowie utworzyli zespół dramatyczny pod jego kierunkiem. Wydawali też miesięcznik „Świt”. Teatr
gimnazjalny wystawił przed wojną „Fircyka w zalotach” F. Zabłockiego, „Dożywocie” A. Fredry oraz rozrywkowe widowisko „Pif, paf, puf"” w reżyserii A. Luterka.
Wielkie powodzenie miała rewia „Wejherowo na różowo” z udziałem gimnazjalnego kwartetu
rewelersów.
W czasie okupacji Adam Luterek wraz z żoną zajmował się tajnym nauczaniem. Jednak tradycja
teatralna odżyła już po wojnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie A.
Luterek podjął pracę w 1948 r.
Profesor Adam Luterek przeszedł na emeryturę pod koniec 1968 r. Potem pracował jeszcze w wieczorowym LO.Za swą działalność otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Złotą Odznakę ZNP, odznakę
Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Nagrodę Remusa i Medal Rodła.
Zmarł 5 marca 1992 r., a od 1998 r. jest patronem Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Wejherowie.
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KULTURA
Uczennice SP nr 9 zaśpiewały na prestiżowym konkursie

Zaduszki jazzowe

Sam udział w finale XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach 21-23 października w Bydgoszczy była dla
uczennic z „dziewiątki” dużym sukcesem. To prestiżowy konkurs, na który
trafiają najlepsi. Chór z Wejherowa wrócił z niego z nagrodą.

W ostatni weekend października w sali kameralnej wejherowskiego WCK,
w Gimnazjum nr 1 spotkali
się muzycy jazzowi oraz
studenci gdańskiej Akademii Muzycznej.
Zespół znakomitych polskich muzyków wspierany
przez młodych wejherowskich
artystów, zagrał kilkanaście
standardów jazzowych.
Pomysłodawca
tego
wyjątkowego
spotkania
muzycznego, Cezary Paciorek zadedykował ten

Brązowy Kamerton
dla chóru z Wejherowa
- Bardzo się ucieszyliśmy z zaproszenia na
festiwal do Bydgoszczy,
czekaliśmy na to kilka
lat – mówi Olga Tomaszewska, dyrygent
szkolnego chóru w Szkole Podstawowej nr 9 w
Wejherowie i zarazem
dyrektor tej placówki.
– Do udziału w nim zostaliśmy
nominowani
po etapie wojewódzkim
konkursu, który odbył
się w Słupsku. Nominacja jest jednocześnie
wyróżnieniem w tym
etapie. Jednak żeby
wystąpić w Bydgoszczy
trzeba było jeszcze zdobyć uznanie specjalnej
komisji, przesłuchującej
nagrania kandydatów.
Po
wspomnianych
dwóch etapach, wejherowski chór znalazł
się w finale w kategorii
chórów szkolnych do lat
16 jako jedyny zespół
ze szkoły podstawowej.
Do tej grupy zakwalifikowały się także chóry
gimnazjalne z Lipska,
Siedlec, Leżajska, Łukowej, Lublina, Pleszewa i
Słupska.
- W konkursie zaśpiewaliśmy cztery utwory,
w tym jeden obowiązkowy. Oczywiście nie
brakowało emocji i stre-

Akordeon, saksofon
oraz kontrabas
koncert wszystkim, którzy
pragną ogarnąć serdeczną
pamięcią tych, którzy odeszli.
Wyjątkowy zespół złożony był z akordeonisty
z Wejherowa Cezarego
Paciorka, saksofonisty tenorowego i sopranowego
Macieja Sikały, a także z
wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej w
Gdańsku: Alicji Serowik –
śpiew, Piotra Lewańczyka
– kontrabas i Sławomira
Koryzno – perkusja.

Promocja w muzeum

Nowa książka
Piotra Schmandta
4 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
odbędzie się promocja książki Piotra
Schmandta pt. „Gdański depozyt”.
Ostatnie wskazówki przed występem przed jury i publicznością z całej Polski.

su, ale ogólnie było to
ciekawe doświadczenie
i wspaniałe przeżycie –
wspomina pani dyrektor.
– Wróciłyśmy z Bydgoszczy zmęczone, ale bardzo
zadowolone. Udało nam
się zająć trzecie miejsce i
zdobyć Brązowy Kamerton. Dzięki temu nasz
chór wystąpił również
na koncercie galowym.
Cały czas starliśmy się
promować Wejherowo.
Jak mówi O. Tomaszewska trudność polegała m.in., na tym,
iż festiwal pomorski
w Słupsku odbył się w
maju, a ogólnopolski fi-

nał – w październiku.
W międzyczasie niektórzy członkowie (a ściślej
członkinie) chóru odeszli
ze szkoły.
We wrześniu skład zespołu się zmienił i trzeba
było szybko nauczyć się
śpiewać konkursowe pieśni. Na szczęście niektóre absolwentki pojechały
z zespołem do Bydgoszczy.
- Konkurs był świetnie zorganizowany, a
moje chórzystki stanęły
na wysokości zadania i
wypadły świetnie. Mogą
być z siebie dumne – dodaje pani dyrektor i dy-

Podczas przerwy w konkursowej rywalizacji można było wybrać się na specer
po Bydgoszczy.

rygent w jednej osobie.
Dodajmy, że Olga Tomaszewska
prowadzi
chór w Szkole Podstawowej nr 9 od 1993 roku,
kiedy to zespół objęła
po Adriannie Szyfer-Sychowskiej. pani dyrygent sama śpiewała
przez 10 lat w chórze,
ale ostatnio nie znajduje
na to czasu.
- Kiedyś chór liczył
około 50 osób, ponieważ
w szkole byli uczniowie
od pierwszej do ósmej
klasy – przypomina
Olga Tomaszewska. – Po
reformie mamy od 25 do
30 chórzystów. Na ogół
na początku dzieci nie
potrafią dobrze śpiewać,
a gdy już się czegoś nauczą, odchodzą do gimnazjum.
Obecnie w niewielu
szkołach podstawowych
funkcjonują chóry. Czasem myślę, żeby dać
sobie spokój, ale przyznaję, że bardzo lubię
pracę z chórem, a przede
wszystkim lubię dzieci.
Konkurs był dodatkową
motywacją.
Wyjazd na konkurs do
Bydgoszczy został dofinansowany przez Urząd
Miasta, natomiast udany występ szkolnego
chóru był z pewnością
promocją Wejherowa na
szerszym forum.
Anna Kuczmarska

Autor jest na co dzień
pracownikiem wejherowskiego muzeum, miłośnikiem historii i autorem książek, których akcja rozgrywa się na
Pomorzu w latach międzywojennych. Tak jest również
w przypadku najnowszej powieści P. Schmandta.
Uczestników spotkania w
klimat okresu dwudziestolecia międzywojennego wprowadzi swoimi piosenkami
Izabela Pawlik-Jadach.
Książkę wydało wejherowskie muzeum i Wydawnictwo
Oficynka.

Zabrakło jednego nazwiska

Nagrodzona nauczycielka
W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” pisaliśmy
o miejskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
oraz o nagrodach, przyznanych prze prezydenta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta nauczycielom. Wśród wymienionych nauczycieli wejherowskich szkół zabrakło jednego
nazwiska.
Nagrodę prezydenta otrzymała również Regina Englert-Rudłowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
Za przeoczenie przepraszamy. 		
AK.

REKLAMUJ SIĘ W

PULSIE WEJHEROWA
Atrakcyjne ceny
i rabaty
606-629-454
www.pulswejherowa.pl
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LUDZIE I ICH PASJE
Miłośnik Szkocji wrócił do kraju

Powstaje zespół
szkockich dudziarzy
Mariusz Klein, młody mieszkaniec Rumi, zachwycił się szkockimi dudami
i płynącą z nich muzyką. Mieszkając w Anglii i w Szkocji nauczył się grać
na tym instrumencie, a po powrocie do kraju tworzy w Trójmieście grupę
dudziarzy. Odbyło się już nawet pierwsze szkolenie pod kierunkiem majora Johna mac Donalda ze Szkocji.
W tradycyjnym stroju
z kiltem w kratę 26-letni mieszkaniec powiatu
wejherowskiego wygląda
jak prawdziwy Szkot i
pięknie gra na dudach.
Wymarzony instrument
kupił w Szkocji za zarobione za granicą pieniądze, nie zrażając się wysoką ceną.

OD NAUKI DO WYSTĘPÓW

W opanowaniu trudnej sztuki gry na dudach
pomógł mu Jock Lanodon, poznany w Anglii
Szkot. Dzięki niemu Mariusz Klein nauczyć się
REKLAMA

grać na dudach w ciągu
kilku miesięcy, podczas
gdy normalnie nauka
trwa siedem lat.
- Gra na dudach stała się moją pasją – wyjaśnia pan Mariusz.
– Mieszkając w Trowbridge w Anglii, dostałem się do szkockiego zespołu Caledonian Pipes
and Drums. Szkoliłem
się dalej pod kierunkiem
majora Johna mac Donalda, a major to mistrz
dudziarzy, cieszący się
poważaniem i szacunkiem.

M. Klein występował
gościnnie w 19 Regimencie Szkockim (formacja
wojskowa) w Larkhill.
Był też jednym z oficjalnych dudziarzy w
mieście
Trowbridge,
gdzie mieszkał. Muzycy
dbali o oprawę ważnych
ceremonii.

NIE TYLKO MUZYKA

Młody Polak uczestniczył w imprezach muzycznych z udziałem
zespołów z Europy i ze
świata.
- Na mistrzostwach w
Glasgow jednocześnie na

dudach grało sześć tysięcy muzyków. To było
dla mnie niezapomniane przeżycie – wspomina Mariusz Klein, który
interesuje się nie tylko
muzyką i tradycyjnym
instrumentem, ale też
szeroko pojętą kulturą
Szkocji. - Podczas trzyletniego pobytu w Anglii
często bywałem w Szkocji i poznałem ten piękny
kraj, ale marzyłem, żeby
wrócić i założyć własny
zespół w Polsce. Są już u
nas takie grupy. Spotkaliśmy się w tym roku na PipeFest w Poznaniu, grając charytatywnie razem
z dudziarzami z całego
świata (także z Edynburgha). Można było się tam
przekonać, że nasz kraj
jest zakochany w dudach
szkockich!

SZKOCKI ZESPÓŁ

Pan Mariusz realizuje swoje plany, ćwicząc
z nowymi członkami zespołu w siedzibie YMCA
w Gdyni przy ul. Żeromskiego, w środy i niedziele w godz. 19-22. Chętni
do grania w zespole są
mile widziani. Przez dwa
tygodnie szkolił ich major John mac Donald,
teraz trenują sami. Muzyków stopniowo przy-

Mariusz Klein w mundurze szkockiego regimentu.

bywa, docelowo ma być
trzydziestu.
- Razem z innym polskim dudziarzem, Krystianem
Paczkowskim,
zapraszamy chętnych i
ambitnych. Mamy zamiar
stworzyć tutaj grupę,
grającą profesjonalnie –
mówi Mariusz Klein.

Dodajmy, że rumianin
gra na ślubach i innych
imprezach,
stwarzając
niepowtarzalną oprawę
uroczystości. M.in. taką
role pełnią dudziarze
również w innych krajach, występując w nieodłącznym szkockim stroju.
AK.

Koza, a nie kobza

Dudy to instrument znany również w Polsce,
zwłaszcza w Wielkopolsce. Wiele osób mylnie nazywa dudy „kobzą”, bo dudy i kobza to zupełnie inne
instrumenty.
Dudy składają się z worka z wieloma piszczałkami, wydającym przenikliwe dźwięki, zaś kobza jest
instrumentem strunowym, rodzajem lutni, występującym m.in. w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie.

Czytaj nas w internecie:
www.pulswejherowa.pl
NASZ
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MŁODZIEŻ

Spartanie najlepsi
Drużyna ZHR z Wejherowa pokonała harcerzy z całej Polski

25 Wejherowska Drużyna Harcerzy „Spartanie” ” im.
hm. Pawła Szefki jest najlepszą drużyną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Informujemy o tym z pewnym
opóźnieniem, bo harcerze cieszą się z sukcesu już od miesiąca, ale za to z wielką przyjemnością. Okazało się, że
wejherowianie uzyskali miano Drużyny Rzeczypospolitej.
W dniach od 30 września do 2 października
2011 r. w Lublinie odbył
się Turniej Drużyn Puszczańskich (TDP), w którym dziewięć najlepszych
drużyn z całej Polski rywalizowało o miano tej
jednej najlepszej - Drużyny Rzeczypospolitej.
Po raz pierwszy harcerze
z Wejherowa wywalczyli
ten zaszczytny tytuł będący
jednocześnie
potwierdzeniem najwyższej jakości całorocznej pracy harcerzy w
swoim środowisku.

ZA ROK W WEJHEROWIE

Turniej to coroczne spotkanie najlepszych drużyn
harcerzy ZHR. Zmagania
poprzedzone są całoroczną
kategoryzacją, podczas której ocenia się jakość pracy jednostek harcerskich.
Najlepsze z nich (noszące
miano Drużyny Puszczańskie) biorą udział w rywalizacji, podczas której realizują różne fabularyzowane
zadania. Tradycją jest, że
zwycięzca będzie gospodarzem kolejnego turnieju, a
więc za rok Drużyny Puszczańskie spotkają się w
Wejherowie.
Obok drużyny z Wejherowa, Pomorze w tegorocznym turnieju reprezentowały również 36 Gdyńska
Drużyna Harcerzy im.

14

Lucjana
Cylkowskiego
oraz 87 Gdańska Drużyna
Harcerzy „Zielony Trakt”
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Zajęły one kolejno 5 i 6 miejsce.

DOKŁADNIE 60 LAT TEMU

Turniej odbywał się
w Lublinie i w Niedrzwicy Dużej i swoją fabułą nawiązywał do roku
1951.
Właśnie
wtedy
Korpus Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (KBW) i
Urząd
Bezpieczeństwa
(UB) prowadziły działania, mające m.in. na celu
wykrycie i rozbicie młodzieżowych
organizacji
powstałych na skutek stalinizacji harcerstwa i odejścia od ducha skautowego.
Każda drużyna spotkała
się z człowiekiem, który
mając 14-18 lat działał w
takiej właśnie organizacji, a następnie został za
to skazany na więzienie
i osadzony w obozie dla
młodocianych więźniów w
Jaworznie.

BIAŁE KOSZULE
I CZERWONE CHUSTY

Kolejnym
zadaniem
było wybranie się na
Konkurs Piosenki Socjalistycznej do Lublina,
który był przykrywką dla
działań
dywersyjnych
przeciwko komunistycz-

nym władzom. Harcerze
podróżowali w białych
koszulach z czerwonymi
krawatami lub chustami pouczeni by w razie
spotkania z żołnierzami
UB lub KBW mówili, że
jadą „chwalić pieśnią socjalistyczne
państwo”.
Po dojechaniu do Lublina
w kupionej gazecie harcerze znaleźli ogłoszenie,
zapraszające na Konkurs
Piosenki Socjalistycznej
i wskazujące miejsce imprezy. W ogłoszeniu zaszyfrowana była informacja, aby nie brać w tym
konkursie udziału i udać
się w inne miejsce. Tam
drużyny otrzymały zadania dywersyjne.

TRUDNE ZADANIA

W miejscowości Niedrzwica Duża harcerze zostali rozlokowani w remizie OSP, którą jednakże
musieli szybko opuścić ze
względu na wykrycie ich
przez organa UB.
Po pomyślnie przeprowadzonej ewakuacji zostali przeniesieni na nocleg do szkoły.
Kolejnego dnia centrum dowodzenia zostało
wykryte przez UB i drużynowi zostali „aresztowani” - od tej pory zastępy
musiały radzić sobie same.
Te i inne zadania spra-

Ks. phm Wojciech Leoniuk, drużynowy „Spartan” oraz przyboczni: pwd. Patryk Dompke HO i Grzegorz Meyer HO prezentują trofea, zdobyte na Turnieju
Drużyn Puszczańskich.

wiały, że uczestnicy gry
terenowej
przeżywali
duże emocje. Harcerze
z Wejherowa musieli na
przykład rozbroić patrol
KBW, co udało im się dopiero po krótkiej walce.
Wzięli
funkcjonariuszy
KBW do niewoli i dostarczyli dowództwu. Podobnych przygód było więcej.
Nie zabrakło też konkurencji,
sprawdzających
praktyczne umiejętności
harcerzy, takie jak rozkładanie i składanie wojskowego sześcioosobowego namiotu, wbijanie gwoździ,
piłowanie żerdek na czas.

EMOCJE I RADOŚĆ

Gdy nadszedł najbardziej oczekiwany moment
ogłoszenia wyników, naszych reprezentantów czekały najważniejsze prze-

życia i największe emocje.
Po chwili oczekiwania
i napięcia usłyszeli, że ...
najlepszą drużyną Organizacji Harcerzy ZHR
- Drużyną Rzeczypospolitej została 25 Wejherowska Drużyna Harcerzy „Spartanie” im.
hm. Pawła Szefki pod
przywództwem ks. phm.

Wojciecha Leoniuka
HR - jako drużynowego
oraz pwd. Patryka Dompke HO i Grzegorza
Meyera HO jako przybocznych.
25 WDH „Spartanie”
działa w Wejherowie od
1992 roku. W jej skład
wchodzi 55 chłopców w
wieku od 11 do 17 lat.

Jestem z nich dumny

phm. Sławomir Kuszaj, hufcowy wejherowskiego Hufca ZHR
- Cieszę się z sukcesu 25 drużyny z Wejherowa i
gratuluję zarówno harcerzom, jak i księdzu Wojtkowi. Dla każdego hufcowego to powód do dumy. To zaszczyt mieć taką drużynę w hufcu.
W sumie Hufiec ZHR w Wejherowie, obejmujący
zasięgiem powiat wejherowski, liczy trzy drużyny
harcerskie i dwie gromady zuchowe. Mamy też Drużynę Wędrowników oraz krąg harcerstwa starszego.
Wszystkich którzy chcą do nas dołączyć, zapraszam
do naszej harcówki przy ul. Strzeleckiej 7.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT SZKOLNY
Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Rumi

Wejherowianki najlepsze w unihokeju
Drużyna Gimnazjum nr 3 z Wejherowa zwyciężyła w powiatowej rywalizacji w unihokeju, pokonując pięć innych
zespołów z Rumi, Redy, Bolszewa, Kostkowa i Łęczyc.
26 i 27 października
na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi,
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych
w Unihokeju. Zawody te
były eliminacją do Półfinału Wojewódzkiej Gimnazjady, który odbędzie
się w listopadzie również
w Rumi.
Pierwszego dnia rywalizowali chłopcy, czyli
ponad 50 zawodników z

powiatu wejherowskiego.
Drugiego dnia odbyły się
zawody dziewcząt, w których wzięło udział ponad
60 zawodniczek z powiatu wejherowskiego.
Zwycięzcą tego turnieju została drużyna
Gimnazjum nr 3 z Wejherowa, które szczyci
się świetnymi wynikami
w tej dyscyplinie sportu. Poziom rywalizacji
był bardzo wysoki. W
pojedynku
finałowym
zawodniczki z Gimna-

zjum nr 3 w Wejherowie pokonały ekipę z
Ekologicznego Gimnazjum w Rumi 2:0.
Wśród gimnazjalistów
najlepsza na boisku okazała się drużyna Gimnazjum nr 2 z Rumi.
Organizatorami
zawodów byli: Powiatowy
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w
Wejherowie oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.

Wyniki zawodów
unihokeja dziewcząt

Wyniki turnieju
unihokeja chłopców

I miejsce – Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
II miejsce – Ekologiczne Gimnazjum
Społeczne w Rumi
III miejsce – Gimnazjum w Bolszewie
IV miejsce – Gimnazjum w Kostkowie
V miejsce – Gimnazjum w Łęczycach
VI miejsce – Gimnazjum nr 1 w Redzie

I miejsce – Gimnazjum nr 2 w Rumi
II miejsce – Gimnazjum w Łęczycach
III miejsce – Samorządowe Gimnazjum
w Kostkowie
IV miejsce – Samorządowe Gimnazjum
w Bolszewie
V miejsce – Gimnazjum nr 1 w Wejherowie

Dużynowy tenis stołowy

Choczewo i Szemud
triumfowały
5 października na hali
sportowej MOSiR w Rumi
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego
Szkół Gimnazjalnych w
Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców i Dziewcząt, w których przy stołach rywalizowało około
40 zawodniczek i zawodników. Zawody były eliminacją do Półfinału Wojewódzkiej Gimnazjady.
Wśród chłopców najlepsi byli gimnazjaliści z
Choczewa, a wśród dziewcząt – zawodniczki z Szemuda. Gmina Szemud
słynie z tradycji w tej dyscyplinie sportu, co stawia

żeński zespół z tej gminy
w roli faworyta do zdobycia najwyższego miejsca w
finale.
Najlepsze drużyny
chłopców:
I miejsce – Gimnazjum
w Choczewie
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Rumi
III miejsce – Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
Najlepsze drużyny
dziewcząt:
I miejsce – Gimnazjum
w Szemudzie
II miejsce – Gimnazjum w Choczewie
III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Strzepczu.

Halowa piłka nożna
20 października w Szkole Podstawowej w Linii
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego
Szkół Wiejskich w Halowej
Piłce Nożnej. Zawody były
eliminacją do Półfinałów
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w Luzinie. W rywalizacji wzięło udział ponad

50 zawodników z powiatu
wejherowskiego. Zwycięzcą turnieju została Szkoła
Podstawowa z Kębłowa.
Sędzia głównym zawodów był Marcin Skwiot, a organizatorami zawodów byli:
Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo Wychowawczych
w Wejherowie oraz Szkoła
Podstawowa w Linii.

Zawodniczki Gimnazjum nr 3 w Wejherowie: Marta Chrapkowska, Natalia
Dziosa, Wiktoria Gowińska, Paulina Klawikowska, Dominika Korzeniewska,
Ewelina Lessnau, Agnieszka Nastały, Patrycja Stenka, Sandra Szyc, Michalina
Wendt, Agnieszka Żownir oraz opiekun drużyny – Grzegorz Janiszewski.

Wejherowo w czołówce Szachy
w SP 6
Złote medale w biegach przełajowych

Zanim drużyna z wejherowskiej „samochodówki” wywalczyła
złoty medal na wojewódzkich zawodach w Garczynie, najpierw
na stadionie MOKSiR w Redzie odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Zawody były eliminacją do Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży
Szkolnej,
Gimnazjady
oraz Licealiady, który odbył się 20 października
w Garczynie (piszemy o
tym poniżej). W rywalizacji wzięło udział ponad
400 zawodników i zawodniczek. Wśród szkół
podstawowych
wygrały
dziewczęta z SP nr 1 w
Rumi oraz chłopcy z tej
samej placówki.W kategorii gimnazjów triumfowaOto wyniki zawodów:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kębłowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Łęczycach
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Linii
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Choczewie
V miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gniewinie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Szemudzie
VII miejsce – Samorządowa
Szkoła Podstawowa w Gościcinie

li uczniowie Gimnazjum
nr 1 w Redzie (zarówno
dziewczęta jak i chłopcy).
W zawodach szkół ponadgimnazjalnych
wygrali uczniowie dwóch
placówek w Wejherowie:
dziewczęta z ZSP nr
2 w Wejherowie oraz
chłopcy z ZSP nr 4 (samochodówka). Pierwsza
drużyna wystąpiła w składzie: Dorota Grablowska, Karolina Dreylak,
Angelika Bużan, Kinga
Bużan, Kinga Damps,
Martyna Lidzbarska,
Julia Bieszk, Anna Sirocka, Klaudia Kwiatkowska, Angelika Lińska, Natalia Behmke,
Katarzyna Hinc, Martyna Semmerling (piekun drużyny – Barbara
Bączek-Motała i Mirosław Haydel).
Zawodnicy z Zespołu
Szkół nr 4 to: Konrad
Grzenkowitz, Mateusz
Boyke, Wojciech Gruba, Marcin Nadolski,

Sebastian
Kowalski,
Karol Kass, Maciej Żurowski, Mariusz Grzywacz, Patryk Wejer,
Damian Gruba, Dariusz Krzysztofik, Przemysław Krefta (opiekun – Maria Maj-Roksz
i Sławomir Szmuda).
Podczas wojewódzkiego finału w Garczynie,
w którym wystartowało
109 sztafet dziewcząt i
chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego,
nasz powiat wywalczył
dwa złote medale.
Złoto zdobyła sztafeta chłopców z ZSP nr 4
w Wejherowie i sztafeta
dziewcząt z Gimnazjum
nr 1 w Redzie. Jeden
srebrny medal wywalczyła sztafeta chłopców
z Gimnazjum nr 1 w
Redzie, a jeden brązowy
zdobyła sztafeta dziewcząt z ZSP nr 2 w Wejherowie.

6 października w Szkole
Podstawowej nr 6 w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Szachach.

Zawody były eliminacją
do Półfinałów Wojewódzkich

Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjady, które
odbędą się w Dobrzewinie
- Karczemkach. W rywalizacji wzięło udział ponad 50
zawodników i zawodniczek.
Sędzią głównym zawodów była Justyna Miłosz, a
organizatorami: Powiatowy
Zespół Placówek Oświatowo
Wychowawczych w Wejherowie oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie.
Wyniki:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Społeczna
Szkoła Podstawowa w Karczemkach
II miejsce – Społeczna
Szkoła Ekologiczna w Rumi
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Gimnazjum
w Choczewie
II miejsce – Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
III miejsce – Gimnazjum
nr 2 w Rumi
IV miejsce – Gimnazjum
nr 3 w Wejherowie.
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SPORT
Grand derby w Rumi. Orkan Rumia - Gryf Wejherowo 1:1

Nierozstrzygnięty pojedynek
Derby powiatu wejherowskiego w rozgrywkach III ligi piłki nożnej nie
zostały rozstrzygnięte . Remisem 1:1 (0:0) zakończyło się sobotnie spotkanie pomiędzy Orkanem Rumia z Gryfem Orlex Wejherowo. Bramkę dla
Gryfa zdobył M. Toporkiewicz (67'), a gola dla Orkana strzelił Marcus Da
Silva (86').
W pierwszej połowie
obydwie drużyny starały
się bardzo aby nie stracić
bramki, co dawałoby psychologiczną przewagę w
grze dla strzelców bramki.
Pewnie dlatego pojedynek
w tej odsłonie, można ocenić jako bardzo wyrównany. Orkan może i stwarzał
większe zagrożenie ale nie
potrafił zagrozić bramce
W. Ferry. Pojedynek lidera i wicelidera zawsze
ma swój indywidualny i
specyficzny klimat, szczególnie gdy jednej i drugiej
ekipie bardzo zależy na
przewodzeniu w lidze.

REKLAMA
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Na początku drugiej połowy pojedynku wejherowianie żwawiej ruszyli do
ataku. I po paru minutach
widać było wyraźną przewagę w rozgrywaniu piłki
w polu i w kontratakach.
Po jednym z kontrataków
w 67 minucie G. Gicewicz
idealnie wrzucił piłkę
przed przedpole bramki
Orkana do M. Toporkiewicza. Napastnik Gryfa okazał się szybszy od obrońcy
i wyszedł na pozycję sam
na sam z bramkarzem
Orkana. Błyskawicznie w
biegu złożył się do strzału
i wpakował piłkę obok wy-

ciągniętego jak struna interweniującego K. Biecke.
Po utracie gola rumianie ruszyli do odrabiania
strat. Stworzyli przynajmniej dwie stuprocentowe sytuacje pod bramką
W. Ferry, ale szczęście
uśmiechnęło się do gryfitów. Szkoda, że zawodnicy Gryfa cofnęli się na
własne przedpole i bronili
wyniku myśląc, że uda
się im „dowieźć” jednobramkową przewagę do
końca. Gospodarze natomiast wytrwale atakowali.
Niestety nadeszła pechowa dla Gryfa 86 minuta, w
której to M. Da Silva ostrym,
płaskim strzałem (chyba
trochę w akcie rozpaczy) pokonał W. Ferrę. Zasłonięty
bramkarz Gryfa nie zdążył z
interwencją i było 1:1.
Zapewne można stwierdzić, że mecz był ciekawy,
szybki, emocjonujący i bez
złośliwości pomiędzy piłkarzami. Szkoda, że nie został rozstrzygnięty na korzyść naszych zawodników.
W kolejnym pojedynku
ligowym zbliżającej się do
końca jesiennej części sezonu, Gryf Orlex Wejherowo na własnym boisku
podejmować będzie Ka-

szubię Kościerzyna. Mecz
odbędzie się 5 listopada o
godz. 14.00.
Skład Gryfa: Ferra
– Kochanek. Kostuch,
Politowski, Felisiak,
Kołc, Kotwica (Kowalski 85'), Gicewicz,
Krzemiński
(Tatarczuk 74'), Szymański
(Wicki 46'), Toporkiewicz.

Zawodnicy Gryfa cofnęli się na własne przedpole i bronili wyniku myśląc, że
uda się im „dowieźć” jednobramkową przewagę do końca. Gospodarze natomiast wytrwale atakowali.

